ВЕРИФИКАЦИЯТА НА ЛЕКАРСТВАТА –
ДИГИТАЛНА ЗАЩИТА ОТ ФАЛШИФИЦИРАНИ ЛЕКАРСТВА И
ВАКСИНИ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

ИЛИАНА ПАУНОВА
СОФИЯ, 22.01.2021 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ
• Новости в законодателната рамка за идентификация на лекарствата в
България: връзка между националния номер и кода на продукта
• Значение на системата за верификация на лекарствата в условията на
пандемията от COVID-19 за защита на пациентите от фалшифицирани
лекарства и ваксини
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ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА:
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
➢ Директива

2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 8 юни 2011 г.

➢ Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията
от 2 октомври 2015 г.
➢ Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина,
ДВ бр.67 от 28 юли 2020 г.
➢ Изменение и допълнение на ЗЛПХМ от месец декември 2020 г.
чрез Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г. в сила отт 1.1.2021 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗЛПХМ
ОТ 04 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Чл. 19
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
ИАЛ свързва националния номер за идентификация по чл. 2591, ал. 1 с кода на
продукта по смисъла на чл. 4, буква б), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС)
2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г.

Чл. 2591
(1) Националният номер за идентификация на ЛП по чл. 259, ал. 1, т.12:
1. Осигурява еднозначно идентифициране на всеки ЛП и оперативна
съвместимост на информационните системи в здравеопазването.

4

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
СЕРИАЛИЗАЦИЯ (GTIN, SN) + СРЕДСТВО СРЕЩУ ПОДПРАВЯНЕ
• Изискванията за матричния код са
според изискванията на GS1
• Kод на продукта във формат GTIN
• Пример: 4 елемента в България

PC: (01) 07613421020088
SN: (21) 91121172533558
Парт. №: (10) JE7675
Годен до: (17) 07/2021
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2021 Г.
§ 20.
(1) В срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон ИАЛ
предоставя на НСЦРЛП в електронен формат, по образец, утвърден
от него, информация за разрешените за употреба и регистрираните
ЛП на територията на Република България и за разрешените за
употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по
реда на Регламент (ЕО) № 726/2004.
(2) НСЦРЛП утвърждава образеца по ал. 1 в 7-дневен срок от влизането
в сила на този закон.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2021 Г.
§ 21.
(1) Идентификационните номера на ЛП, вписани в Позитивния лекарствен
списък, в регистъра на пределните цени и в регистъра на максималните
продажни цени, се смятат за национален номер на идентификация на ЛП
по смисъла на чл. 2591, ал. 1 от ЗЛПХМ.
(2) В срок до 6 месеца от предоставянето на информацията по § 20, ал. 1,
НСЦРЛП публикува на интернет страницата си регистъра по чл. 259, ал. 2,
т. 4 от ЗЛПХМ.
(3) В срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон ПРУ предоставят
на ИАЛ за всички ЛП чрез СЕСПА, информация за кода на продукта.
(4) В срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон притежателите на
разрешения за паралелен внос на ЛП предоставят на ИАЛ чрез
СЕСПА, информация за кода на продукта.
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ЗЛПХМ – САНКЦИИ
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ 04 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.)
Чл. 284е. Който не изпълни или не изпълни в определените в закона
срокове задължението си за предоставяне на информация по чл. 217б, ал.
3, т. 1, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение - с глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв.
Чл. 284ж. Който предоставя информация по чл. 217б, ал. 3, т.1 с непълно
и/или неточно съдържание, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.,
а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба в размер от
5000 до 10 000 лв.
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РИСКОВЕТЕ ОТ ФАЛШИФИЦИРАНИ
ЛЕКАРСТВА И ВАКСИНИ В УСЛОВИЯТА НА
ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА INTERPOL
• Наблюдава се повишено предлагане на фалшифицирани медицински
изделия и лекарства: предпазни маски, дезинфектанти, антивирусни и
антималарийни медикаменти, ваксини и тестове за COVID-19.
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ЗА РИСКА ОТ ФАЛШИФИЦИРАНИ
ВАКСИНИ

• През м. декември 2020 г. Интерпол издаде оранжев код, предупреждаващ за риска от
повишена организирана престъпна активност за фалшифициране, кражба и незаконна
реклама на COVID-19 ваксини.
• Според Генералния секретар Юрген Сток: “As governments are preparing to roll out vaccines,
criminal organizations are planning to infiltrate or disrupt supply chains.”
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ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ
НА ЛЕКАРСТВАТА (EMVS) МОЖЕ ДА БЪДЕ
ГАРАНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
• Системата за верификация на лекарствата дава много високо ниво на
сигурност, но САМО когато продуктите са доставени в легалната верига на
лекарствоснабдяване в съответствие с EU-FMD.
• Всички лекарства, включително ваксините срещу COVID-19, трябва да
бъдат сериализирани и да имат средство срещу подправяне.
• Европейската комисия предоставя гратисен период за ваксините до края
на м. март 2021 г. по изключение, във връзка с необходимостта от бързо
обхващане на голям брой хора, нуждаещи се от ваксиниране в ЕС.
• SecuringIndustry.com - COVID vaccines 'a test of resilience' for FMD anti-counterfeiting
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КОНЦЕПЦИЯ: СЕРИАЛИЗАЦИЯ НА RX ЛЕКАРСТВАТА
ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ В АПТЕКАТА

Verification on
receiving Rx and
decommissioning on
dispensing to patients
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• С въвеждане на единната система за верификация на лекарствата в Европа
се гарантира произходът и качеството на предписаните лекарства, които
пациентите получават
• През месец декември 2020 г. беше допълнена законодателната рамка,
определяща задълженията на всички участници в лекарствоснабдяването,
както и санкциите при нарушения (Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г. и
промени в ЗЛПХМ, декември 2020 г.)
• В условията на пандемията от COVID-19 нараства рискът от предлагане на
фалшифицирани лекарства и ваксини, издаден е оранжев код за
предупреждение от Интерпол
• При спазване на изискванията на EU-FMD и ЗЛПХМ лекарствоснабдяването,
пациентите ще бъдат защитени от фалшифицирани лекарства и ваксини
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